
Kielce, dnia 10.02.2022r. 

 

 
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach   

Prognozy oddziaływania na środowisko projektu  

„Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”  

 

Przedmiot i podstawa prawna konsultacji: 

Przedmiotem konsultacji był dokument pn. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu  

„Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030”. Konsultacje realizowano w oparciu o art. 54 

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 

z 2021r. poz. 2373) w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 

2030”. 

Organizacja konsultacji, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji: 

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 17 stycznia 2022r. do 7 lutego 2022r. 

Uwagi i wnioski dotyczące konsultowanego dokumentu można było składać:  

 poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go w formie pisemnej na adres:  

Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 

 poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przesłanie go pocztą e -mail na adres: 

kiniorska.e@powiat.kielce.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym lub za pośrednictwem platformy ePUAP; 

 ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, u l. Wrzosowa 44, pok. 332,  

w godz. od 7:00 do 14:00. 

Przebieg i podsumowanie konsultacji: 

Informacje o prowadzonych konsultacjach zamieszczono na: 

 stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach w zakładce : aktualności - 

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Strategia-Rozwoju-Powiatu-

Kieleckiego-do-roku-2030/idn:10070 ; 

 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach 

https://bip.powiat.kielce.pl/  w zakładce: ogłoszenia i obwieszczenia. 
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W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zapoznania się  

z konsultowanym dokumentem oraz zgłaszania uwag i opinii. Prognoza oddziaływania na środowisko 

wraz z projektem „Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2030” oraz formularz zgłaszania 

uwag dostępne były: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kielcach;   

 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, w Wydziale Strategii  

i Rozwoju, pok. 332 w godzinach pracy urzędu. 

W wyznaczonym terminie do dnia 7 lutego 2022r. do Starostwa Powiatowego w Kielcach nie wpłynęły 

żadne uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie. 

 

Starosta 

Mirosław Gębski 


